
Inbjudan till Nordic Peace Conference den 14-16 juli 2023  
 
Detta brev går till de 40 inbjudna fredsorganisationer som inbjudits till att delta i diskussionen 
om Nordisk Fredsallians (ett nätverk). 
 
Tack för senast, onlinemötet i Zoom de 6 november 2022. Ni har fått protokoll och material 
till detta. Det var några av er som inte kunde närvara då, men ni fick ändå, som inbjuden 
organisations representant mejlet. För säkerhets skull bifogar jag nu projektbeskrivningen 
med vår plan för Fredsalliansen. Det var ett bra och nyttigt möte. Det var bra för oss alla att 
lära känna de olika organisationerna och de frågor ni är engagerade i. 
 
Efter mötet har vi i koordineringsgruppen följt upp resultatet av mötet och planlagt en nordisk 
fredskonferens och ett stiftande möte för Nordisk Fredsallians på Internationella 
Folkhögskolan (International People´s College) i  Helsingør från fredagen den 14 till 
söndagen den 16 juli 2023. 
 
Nordisk Fredskonferens och preliminärt program 
Den nordiska fredskonferensen startar vid lunchtid på fredagen och slutar med middag på 
lördagskvällen den 15 juli. Konferensen är öppen för alla (ni kan alltså fritt bjuda in till den) 
och består av både plenardebatter, seminarier över olika teman och ett ”Speakers´ Corner” där 
andra ämnen kan tas upp. På så sätt kan det bli goda möjligheter till många samtal med nya 
fredsorganisationer och personer. 
 
Det blir bland annat ett seminarium med nordiska fredsforskare och ett med representanter för 
Nordiska Ministerrådet. 
 
Vi har beslutat att temaseminarierna ska förberedas i arbetsgrupper med deltagare från minst 
två länder och minst två olika organisationer. De ska vara i 1-2 timmar och följa upp 
diskussionerna från Zoommötet den 6 november. 
Här följer seminarierna i nuvarande ordning. Också rubrikerna är preliminära:  

• The Nordic countries in NATO as a challenge for the Nordic peace movement  
 

• No to nuclear weapons and foreign bases on Nordic soil  
 

• Building bridges - the intersectionality of peace work and environmentalism 
 

• Alternatives to war: Human security, disarmament, dialogue, education, Peace 
ministries  

 
• The war in Ukraine: Experience, alternatives, and solutions (Nordic peace 

researchers).  
 

• Peace as a precondition for Nordic Welfare and sustainable development.  
Samarbete med Nordiska Ministerrådet. Island har ordförandeskapet 2023 och deras 
årsprogram ”Norden – en kraft för fred” argumenterar för ”Fred som förutsättning för 
nordisk välfärd och hållbar utveckling.” 
 

Vi vill gärna att organisationerna deltar i arbetsgrupperna för dessa seminarier. Var 
vänlig och meddela vilket tema er organisation är intresserad av och ge oss namn och e-
mail till kontaktperson senast måndag den 6 februari. 



 
Stiftande möte för Nordisk Fredsallians 
Stiftande möte hålls på söndagen den 16 juli och är öppet för de fyrtio organisationer som har 
deltagit i förberedelserna till den Nordiska Fredsalliansen. Mötet ska klara av planer för det 
gemensamma arbetet och välja ny koordineringsgrupp. Efter mötet kommer alla nordiska 
fredsorganisationer som stöttar syfte, planer och val kunna anmäla sig att delta i 
fredsalliansen. 
 
Pris för deltagande och uppehälle på det nordiska fredsmötet 
Deltagande i mötet från fredag den 14 till söndag den 16 juli med måltider och plats i 
dubbelrum kostar 800 danska kr per person och natt. Vi disponerar 50 rum som kan utnyttjas 
både som enkel- och dubbelrum. Vi håller på att undersöka om deltagarna kan komma dagen 
innan, torsdagen den 13 juli, och vad priset blir för det. 
 
Det finns också en rad andra övernattningsmöjligheter i Helsingør, både camping, stugor, 
ungdomshärbärge, Airbnb och hotell.  
 
De danska medlemmarna i koordineringsgruppen har ansvaret för alla praktiska frågor 
rörande vistelsen, bland annat konferensrum, måltider och övernattning. 
 
Närmare information 
Närmare information om seminarieprogram, anmälan och betalning kommer att sändas ut 
under loppet av våren. 
Tag kontakt om ni har önskemål. 
 
För koordineringsgruppen bestående av Ingalill (Ia) Bjartén, Valter Mutt och Karin Utas 
Carlsson 
 
Söndagen, den 22 januari 2023 
Varma hälsningar 
Karin Utas Carlsson, 0760 30 86 00, k.utas.carlsson@gmail.com 
Ingalill Bjartén 0709 67 67 77, ibjarten@hotmail.com 
 


